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KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS 
Asignavimų valdytojo kodas – 90.900.1584 

 

2023–2025 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROJEKTAS 

 

I SKYRIUS 

MISIJA 

 

Kauno technologijos universiteto (toliau – Universitetas) svarbiausi ilgalaikiai prioritetiniai 

tikslai yra: 

• Tarptautiškumo plėtojimas, kuris suteiks galimybes produktyvesnei veiklai, geresnei 

rezultatų kokybei ir sklaidai, naujų strateginių partnerysčių atsiradimui. 

• Mokslu grįstų studijų kokybės gerinimas. Ateityje didžiausią dėmesį numatoma skirti 

studijų programų portfelio vystymui ir nuolatiniam studijų programų atnaujinimui, dėstytojų 

pedagoginių ir dalykinių kompetencijų stiprinimui bei studijų aplinkos modernizavimui. 

• Mokslo ir inovacijų proveržis. Universitetas įsipareigoja visuomenei ir toliau ieškoti 

efektyvių sprendimų tvariam šalies augimui ir konkurencingumo didinimui. Universiteto akademinė 

bendruomenė sutelks jėgas siekdama mokslo ir inovacijų proveržio. 

• Organizacijos darna. Bendruomenės vieningumas yra vienas iš Universiteto tikslų, kurį 

įgyvendiname kurdami patrauklią darbo ir mokymosi aplinką, sudarydami sąlygas efektyvesniam 

tarpusavio bendravimui ir bendradarbiavimui. 

 

Universiteto bendruomenė įsipareigoja užtikrinti studijų ir mokslo rezultatų kokybę, kurti 

pasitikėjimu, kūrybiškumu bei lyderyste pagrįstą Universiteto ekosistemą. Atsakingai vertinant 

Universiteto vaidmenį visuomenėje ir kuriamos pridėtinės vertės reikšmę bei atsižvelgiant į skirtingų 

suinteresuotųjų šalių poreikius, Universiteto strategijoje formuojamos šios misijos: 

• Visuomenei – būti veržliu Universitetu ir kurti darnią visuomenę; 

• Studentams ir klientams – kurti ir perduoti tarpdisciplinines žinias bei inovatyvias 

technologijas, kuriančias vertę. 

• Vienas kitam – bendradarbiauti bei kartu siekti ambicingų tikslų nuolat tobulėjant ir su išorės 

mokslo ir verslo lyderiais. 

II SKYRIUS 

VALSTYBĖS VEIKLOS SRITIS IR VEIKLOS TIKSLAI 

  Universitetas veiklą vykdo valstybės veiklos srityje Nr. 12 – Švietimo, mokslo ir sporto 

valstybės veiklos sritis. 
 

1 lentelė. Tikslai ir jų poveikio rodikliai 

NPP strateginis tikslas 

arba veiklos tikslas ir 

jo poveikio rodiklis 

Pradinė NPP 

nustatyta 

strateginio 

tikslo arba 

veiklos tikslo 

poveikio 

rodiklio 

reikšmė 

Veiklos tikslo rodiklio 

reikšmės 

Artimiausio 

paskesnio 

laikotarpio 

faktinė NPP 

strateginio 

tikslo poveikio 

rodiklio 

reikšmė 

NPP strateginio 

tikslo poveikio 

rodiklio reikšmės 

2023 

metai 

2024 

metai 

2025 

metai 

2025 

m. 

2030 

m. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
12-001 programa. Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas 

12-001 programos veiklos 

tikslas:  

Rengti aukščiausios 

kvalifikacijos specialistus 

- - - - - - - 
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NPP strateginis tikslas 

arba veiklos tikslas ir 

jo poveikio rodiklis 

Pradinė NPP 

nustatyta 

strateginio 

tikslo arba 

veiklos tikslo 

poveikio 

rodiklio 

reikšmė 

Veiklos tikslo rodiklio 

reikšmės 

Artimiausio 

paskesnio 

laikotarpio 

faktinė NPP 

strateginio 

tikslo poveikio 

rodiklio 

reikšmė 

NPP strateginio 

tikslo poveikio 

rodiklio reikšmės 

2023 

metai 

2024 

metai 

2025 

metai 

2025 

m. 

2030 

m. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
E-12-001-11-01-01. 

Studentų skaičius 

8090 (2021 

metų faktas) 
8700 9100 9500 - - - 

E-12-001-11-01-02. 

Priimtų studentų skaičius 

2303(2021 metų 

faktas) 
2700 2800 2900 - - - 

E-12-001-11-01-03. 

Absolventų skaičius 

2125 (2021 

metų faktas) 
1850 1900 1990  - - - 

12-001 programos veiklos 

tikslas:  

Plėtoti mokslinius ir 

taikomuosius tyrimus 

- - - - - - - 

E-12-001-11-02-01. 

Straipsnių užsienio leidyklų 

mokslo leidiniuose su 

cituojamumo rodikliu 

skaičius 

471 (2020 metų 

faktas) 
454 488 554 - - - 

E-12-001-11-02-02. 

Mokslinės veiklos dalis 

universiteto biudžete 

(procentais) 

42 %? (2021 

metų faktas) 
42% 42% 42% - - - 

E-12-001-11-02-03. 

Pumpurinių įmonių 

skaičius 

33 (2020 metų 

faktas) 
15 15 15 - - - 

12-001 programos veiklos 

tikslas:  

Užtikrinti Universiteto 

administracines ir ūkines 

funkcijas 

- - - - - - - 

E-12-001-11-03-01. Lėšų, 

skirtų administravimui ir 

ūkiui, santykinė dalis visų 

Universitetui skirtų 

valstybės biudžeto 

asignavimų atžvilgiu 

0,39 (2021 metų 

faktas) 
0,3 0,3 0,3 - - - 

12-001 programos veiklos 

tikslas:  

Užtikrinti KTU 

Gimnazijos 

funkcionavimą 

- - - - - - - 

E-12-001-11-04-01. KTU 

gimnazijos abiturientų 

laikomų valstybinių 

brandos egzaminų 

įvertinimų vidurkis 

92,2 % (2021 

metų faktas) 
92 % 92 % 92 % - - - 

12-002 programa. 

Studentų rėmimas 
       

12-002 programos veiklos 

tikslas:  

Teikti studentams 

finansinę paramą  

- - - - - - - 

E-12-002-11-01-01. 

Finansinę paramą gavusių 

studentų skaičius 

2555 (2021 

metų faktas) 
2332 2432 2532 - - - 
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III SKYRIUS 

VEIKLOS PRIORITETAI 

Svarbiausi Universiteto veiklos prioritetai 2023-2025 metams: 

• TARPTAUTIŠKUMO VYSTYMAS: 

o ECIU universitetas – Europos universiteto vystymas; 

o Užsienio akademinių darbuotojų ir studentų pritraukimas; 

o Tarptautinio įvaizdžio kūrimas, matomumo tarptautinėje erdvėje skatinimas; 

o Bendradarbiavimas su užsienio studijų ir mokslo institucijomis. 

• STUDIJŲ KOKYBĖ: 

o Studijų programų ir proceso tobulinimas; 

o Akademinio personalo kompetencijų ugdymas; 

o Studijų aplinkos modernizavimas. 

• MOKSLO IR INOVACIJŲ PROVERŽIS: 

o Mokslinių tyrimų rezultatų gerinimas; 

o MTEPI ekosistemos kūrimas; 

o Tarptautinių projektų portfelio stiprinimas. 

• ORGANIZACIJOS DARNA: 

o Žmonių išteklių vystymas; 

o Efektyvios komunikacijos užtikrinimas; 

o Infrastruktūros modernizavimas. 

IV SKYRIUS 

PROGRAMOS 

Universitetas vykdo 2 programas: 

• Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimo ir mokslo plėtojimo programą (programos 

Nr. 12-001); 

• Studentų rėmimo programą (programos Nr. 12-002).  
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2 lentelė. 2022-2025 metų asignavimų ir kitų lėšų pasiskirstymas pagal valstybės veiklos sritis ir programas (tūkst. eurų)  

Eil. 

Nr. 

Valstybės veiklos srities 

pavadinimas, programos 

kodas ir pavadinimas 

Patvirtinti 2022 metų asignavimai 2023 metų asignavimai 2024 metų asignavimai 2025 metų asignavimai 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti iš viso 

iš jų 

darbo 

užmok-

esčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmokes-

čiui 

iš 

viso 

iš jų 

darbo 

užmokes-

čiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmoke-

sčiui 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. 
12 Švietimo, mokslo ir sporto 

valstybės veiklos sritis 
42 636 42 636 32 300 0 36 795 36 795 28 000 0 36 105 36 105 28 000 0 36 105 36 105 28 000 0 

1.1. 

12-001 Aukščiausios 

kvalifikacijos specialistų 

rengimas ir mokslo 

plėtojimas 

39 183 39 183 32 300 0 33 056 33 056 28 000 0 32 366 32 366 28 000 0 32 366 32 366 28 000 0 

1.2. 12-002 Studentų rėmimas 3 453 3 453 0 0 3 739 3 739 0 0 3 739 3 739 0 0 3 739 3 739 0 0 

IŠ VISO 42 636 42 636 32 300 0 36 795 36 795 28 000 0 36 105 36 105 28 000 0 36 105 36 105 28 000 0 

Iš jų pažangos ir regioninių 

pažangos priemonių 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Iš jų tęstinės veiklos priemonių 42 636 42 636 32 300 0 36 795 36 795 28 000 0 36 105 36 105 28 000 0 36 105 36 105 28 000 0 

Iš jų pervedimų priemonių 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžetas (įskaitant Europos 

Sąjungos ir kitos tarptautinės 

finansinės paramos lėšas) 

42 636 43 636 32 300 0 36 795 36 795 28 000 0 36 105 36 105 28 000 0 36 105 36 105 28 000 0 

Iš jų kiti šaltiniai (Europos 

Sąjungos finansinė parama 

projektams įgyvendinti ir kitos 

teisėtai gautos lėšos) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Asignavimų pokytis, palyginti su 

ankstesniais metais 
        -5 841 -5 841 -4 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Iš jų pažangos ir regioninių 

pažangos priemonių 
        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Iš jų tęstinės veiklos priemonių         -5 841 -5 841 -4 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Iš jų pervedimų priemonių         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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1 grafikas. 2022-2025 metų asignavimų pasiskirstymas pagal programas  

 

 

12 Švietimo, mokslo ir sporto valstybės veiklos srities programa Nr. 12-001 

Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas 
 

Bendra informacija apie 12-001 programą:  

• Programa prie Universiteto veiklos tikslų įgyvendinimo prisideda skiriant lėšas (įskaitant, 

bet neapsiribojant): studijų programų ir proceso vykdymui bei tobulinimui, akademinio 

personalo kompetencijų ugdymui, studijų aplinkos modernizavimui, mokslinių tyrimų 

rezultatų gerinimui, MTEPI ekosistemos kūrimui, tarptautinių projektų portfelio 

stiprinimui, žmonių išteklių vystymui, efektyvios komunikacijos užtikrinimui, 

infrastruktūros modernizavimui, tarptautiškumo vystymui ir Universiteto administravimo ir 

ūkinių funkcijų užtikrinimui. 

• Įgyvendinami planavimo dokumentai: Mokslo ir studijų įstatymas. 

• Trukmė. Programa yra tęstinė. 

• Vykdytojai ir koordinatorius. Programą vykdo visi Universiteto struktūriniai studijų ir 

mokslo padaliniai: 9 fakultetai, 8 mokslo institutai, administracijos padaliniai bei KTU 

gimnazija. Vadovaudamiesi programos bendraisiais tikslais, uždaviniais bei priemonėmis 

ir savarankiškai disponuodami jiems paskirtais žmonių ir materialiaisiais ištekliais, jie 

rengia savo veiklos vienerių metų veiklos planus bei nustatyta tvarka atsiskaito už veiklos 

rezultatus. Programos koordinatorius: Eugenijus Valatka, rektorius, el. p. 

eugenijus.valatka@ktu.lt. 

• Vertinimas. Universiteto veiklos rezultatai vertinami nuolat: studijų programas vertina ir 

akredituoja Studijų kokybės vertinimo centras, doktorantūros mokslo kryptis bei mokslinių 

tyrimų ir eksperimentinės plėtros (meno) veiklą vertina Lietuvos mokslo taryba, finansinę 

ir kitą veiklą nuolat tikrina Valstybės kontrolė. Universitetas vykdo savo veiklos 

savianalizę, kasmet viešai prieigai teikia rektoriaus ataskaitą apie Universiteto metinės 

veiklos rezultatus, savo veiklą ir jos rezultatus pristato Universiteto tinklalapyje. Kasmet 

atsiskaitoma teikiant Universiteto biudžeto įvykdymo ir metinę veiklos ataskaitas (šios 

ataskaitos teikiamos Universiteto tarybai). 
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2 grafikas. Programa „12-001 Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas“, 

ir jos uždaviniai  

 

12 Švietimo, mokslo ir sporto valstybės 
veiklos sritis

12-001 Aukščiausios kvalifikacijos specialistų 
rengimas ir mokslo plėtojimas

Pažangos uždavinių nenumatoma.
12-001-11-01 Užtikrinti studijų veiklų 

palaikymą ir vystymą

12-001-11-02 Užtikrinti mokslo ir inovacijų 
veiklų palaikymą ir vystymą

12-001-11-03 Tenkinti bendruosius 
universiteto poreikius.

12-001-11-04 Palaikyti KTU Gimnazijos 
veiklas.
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3 lentelė. 2022-2025 metų programos „12-001 Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas“ uždaviniai, priemonės, asignavimai ir 

kitos lėšos (tūkst. eurų) 

  

Valstybės 

veiklos 

srities, 

programos, 

uždavinio, 

priemonės 

kodas, 

požymis 

Uždavinio, priemonės pavadinimas 

Patvirtinti 2022 metų 

asignavimai 
2023 metų asignavimai 

Numatomi 2024 metų 

asignavimai 

Numatomi 2025 metų 

asignavimai 

Vyriausybės 

programos 

įgyvendinimo 

plano, NPP ir 

(arba) 

nacionalinės 

plėtros 

programos 

elemento kodas 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

12-001-11-

01 (T)  

Uždavinys: Užtikrinti studijų veiklų 

palaikymą ir vystymą 
19 956 19 956 16 860 0 16 600 16 600 16 100 0 16 600 16 600 16 100 0 16 600 16 600 16 100 0 - 

12-001-11-

01-01 (TP) 

Priemonė: Vykdyti studijų procesą 

akademiniuose padaliniuose 
19 956 19 956 16 860 0 16 600 16 600 16 100 0 16 600 16 600 16 100 0 16 600 16 600 16 100 0 - 

12-001-11-

02 (T) 

Uždavinys: Užtikrinti mokslo ir inovacijų 

veiklų palaikymą ir vystymą 
3 785 3 785 3 198 0 3 100 3 100 2 850 0 3 100 3 100 2 850 0 3 100 3 100 2 850 0 - 

12-001-11-

02-01 (TP) 

Priemonė: Vykdyti mokslinę veiklą 

akademiniuose padaliniuose 
3 785 3 785 3 198 0 3 100 3 100 2 850 0 3 100 3 100 2 850 0 3 100 3 100 2 850 0 - 

12-001-11-

03 (T) 

Uždavinys: Tenkinti bendruosius 

universiteto poreikius 
14 490 14 490 12 242 0 12 404 12 404 9 050 0 11 714 11 714 9 050 0 11 714 11 714 9 050 0 - 

12-001-11-

03-01 (TP) 

Priemonė: Užtikrinti Universiteto 

administravimo procesus ir 

infrastruktūros funkcionavimą 

14 490 14 490 12 242 0 12 404 12 404 9 050 0 11 714 11 714 9 050 0 11 714 11 714 9 050 0 - 

12-001-11-

04 (T) 

Uždavinys: Palaikyti KTU Gimnazijos 

veiklas. 
952 952 0 0 952 952 0 0 952 952 0 0 952 952 0 0 - 

12-001-11-

04-01 (TP) 

Priemonė: Užtikrinti KTU Gimnazijos 

veiklą 
952 952 0 0 952 952 0 0 952 952 0 0 952 952 0 0 - 

 1. Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžetas, iš viso 
39 183 39 183 32 300 0 33 056 33 056 28 000 0 32 366 32 366 28 000 0 32 366 32 366 28 000 0 - 

 iš jo:  

1.1. valstybės biudžeto lėšos 
39 183 39 183 32 300 0 33 056 33 056 28 000 0 32 366 32 366 28 000 0 32 366 32 366 28 000 0 - 

 1.2. bendrojo finansavimo lėšos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

 1.3. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės 

finansinės paramos lėšos 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

 1.4. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų 

įmokos 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

 1.5. dotacijos savivaldybių biudžetams 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 
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Valstybės 

veiklos 

srities, 

programos, 

uždavinio, 

priemonės 

kodas, 

požymis 

Uždavinio, priemonės pavadinimas 

Patvirtinti 2022 metų 

asignavimai 
2023 metų asignavimai 

Numatomi 2024 metų 

asignavimai 

Numatomi 2025 metų 

asignavimai 

Vyriausybės 

programos 

įgyvendinimo 

plano, NPP ir 

(arba) 

nacionalinės 

plėtros 

programos 

elemento kodas 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos 

finansinė parama projektams įgyvendinti 

ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant 

atskirus šaltinius) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

 Iš viso programos pažangos ir 

regioninėms pažangos priemonėms 

finansuoti 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

 Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto lėšomis finansuojamoms 

pažangos priemonėms 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

 Iš jų iš kitų šaltinių finansuojamoms 

pažangos priemonėms 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

 Iš viso programos tęstinės veiklos ir 

pervedimų priemonėms finansuoti 
39 183 39 183 32 300 0 33 056 33 056 28 000 0 32 366 32 366 28 000 0 32 366 32 366 28 000 0 0 

 Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto lėšomis finansuojamoms tęstinės 

veiklos ir pervedimų priemonėms 

39 183 39 183 32 300 0 33 056 33 056 28 000 0 32 366 32 366 28 000 0 32 366 32 366 28 000 0 - 

 Iš jų iš kitų šaltinių finansuojamoms 

tęstinės veiklos ir pervedimų priemonėms 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

 
Iš viso programai finansuoti (1 + 2) 39 183 39 183 32 300 0 33 056 33 056 28 000 0 32 366 32 366 28 000 0 32 366 32 366 28 000 0 0 
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4 lentelė. Programos „12-001 Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas“ uždaviniai, priemonės, stebėsenos rodikliai ir jų reikšmės 

Stebėsenos rodiklio 

kodas 

Uždavinių, priemonių, stebėsenos rodiklių 

pavadinimai ir matavimo vienetai 

Stebėsenos rodiklių reikšmės Susijęs strateginio 

planavimo dokumentas 

(Vyriausybės programos 

įgyvendinimo planas, NPP, 

PP) 

2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 

- 
12-001-11-01 uždavinys. Užtikrinti studijų veiklų 

palaikymą ir vystymą 
- - - - - 

- 
12-001-11-01-01 (TP) priemonė. Vykdyti studijų 

procesą akademiniuose padaliniuose 
- - - - - 

R-12-001-11-01-01-01 Valstybės finansuojamų studijų vietų studentų skaičius 
6167 (2021 

metų faktas) 
6090 6370 6650 - 

R-12-001-11-01-01-02 Užsienio studentų skaičius 
1031 (2021 

metų faktas) 
1185 1326 1500 - 

R-12-001-11-01-01-03 Studijų programų, vykdomų anglų kalba, skaičius* 
49 (2021 

metų faktas) 
46 48 50 - 

R-12-001-11-01-01-04 
Išvykstančių dalinėms studijoms ir praktikoms studentų 

skaičius* 

185 (2021 

metų faktas) 
273 301 331 - 

R-12-001-11-01-01-05 
Maksimaliam laikotarpiui akredituotų studijų programų 

santykinis skaičius* 

0,7 (2021 

metų faktas) 
0,75 0,8 0,85 - 

R-12-001-11-01-01-06 
Mokslo laipsnį turinčių dėstytojų santykinė dalis 

(procentais) 

80,47 (2021 

metų faktas) 
82 83 84 - 

R-12-001-11-01-01-07 Užsienio ir visų akademinių darbuotojų santykis, proc. 
5,7 % (2021 

metų faktas) 
8% 9% 10% - 

R-12-001-11-01-01-08 
Absolventų įsidarbinamumas per 12 mėnesių po studijų 

baigimo (procentais)* 

79 % (2020 

metų faktas) 
91 91 92 - 

R-12-001-11-01-01-09 Laiku studijas baigusių studentų dalis* 
0,55 (2021 

metų faktas) 
0,68 0,70 0,70 - 

* Pastaba. Į rodiklio skaičiavimą neįtraukiamos trečiosios pakopos studijų programos ar studentai. 

 



 

10 

 

Stebėsenos rodiklio 

kodas 

Uždavinių, priemonių, stebėsenos rodiklių 

pavadinimai ir matavimo vienetai 

Stebėsenos rodiklių reikšmės Susijęs strateginio 

planavimo dokumentas 

(Vyriausybės programos 

įgyvendinimo planas, NPP, 

PP) 

2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 

- 
12-001-11-02 uždavinys. Užtikrinti mokslo ir 

inovacijų veiklų palaikymą ir vystymą 
- - - - - 

- 
12-001-11-02-01 (TP) priemonė. Vykdyti mokslinę 

veiklą akademiniuose padaliniuose 
- - - - - 

R-12-001-11-02-01-01 
Mokslo publikacijų, atitinkančių ŠMSM kasmetinio 

MTEP ir meno veiklos vertinimo reglamentą, skaičius 

626 (2020 

metų faktas) 
596 638 670 - 

R-12-001-11-02-01-02 Nacionalinių mokslo projektų skaičius 
183 (2020 

metų faktas) 
130 140 150 - 

- 
12-001-11-03 uždavinys. Tenkinti bendruosius 

universiteto poreikius. 
- - - - - 

- 

12-001-11-03-01 (TP) priemonė. Užtikrinti 

Universiteto administravimo procesus ir 

infrastruktūros funkcionavimą 

- - - - - 

R-12-001-11-03-01-01 

Studentų laisvalaikiui ir ugdymui skirtų lėšų dalis visų 

Universitetui skirtų valstybės biudžeto asignavimų 

atžvilgiu 

0,04 (2021 

metų faktas) 
0,05 0,05 0,05 - 

R-12-001-11-03-01-02 

Vienam valstybės finansuojamos vietos studentui 

tenkanti valstybės biudžeto asignavimų dalis (tūkst. 

EUR) 

6,25 (2021 

metų faktas) 
6,2 6,4 6,8 - 

- 
12-001-11-04 uždavinys. Palaikyti KTU Gimnazijos 

veiklas. 
- - - - - 

- 
12-001-11-04-01 (TP) priemonė. Užtikrinti KTU 

Gimnazijos veiklą 
- - - - - 

R-12-001-11-04-01-01 

KTU gimnazijos mokytojų, turinčių magistro arba 

mokslų daktaro laipsnį, dalis nuo visų mokytojų 

skaičiaus 

0,51 (2021 

metų faktas) 
0,55 0,6 0,65 - 
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12 Švietimo, mokslo ir sporto valstybės veiklos srities programa Nr. 12-002 

Studentų rėmimas 
 

 

Bendra informacija apie 12-002 programą:  

• Programa prie Universiteto veiklos tikslų įgyvendinimo prisideda skiriant lėšas studentų ir 

doktorantų rėmimui per stipendijų mokėjimą. Numatomi pagrindiniai programos rezultatai 

– užtikrintas studentų rėmimas, stipendijų studentams mokėjimas, laiku apgintų daktaro 

disertacijų skaičiaus didinimas.  

• Įgyvendinami planavimo dokumentai: Mokslo ir studijų įstatymas, KTU statutas, 

Universiteto stipendijų skyrimo tvarkos aprašas. 

• Trukmė. Programa yra tęstinė. 

• Vykdytojai ir koordinatorius. Fakultetų administracija, Studentų atstovybė, Studentų 

reikalų departamentas, Finansų direktoriui pavaldūs padaliniai, Mokslo ir inovacijų 

prorektoriui pavaldūs padaliniai. Programos koordinatorius: Leonas Balaševičius, mokslo 

ir inovacijų prorektorius, el. p. leonas.balasevicius@ktu.lt. 

• Vertinimas. Kasmet atsiskaitoma teikiant Universiteto biudžeto įvykdymo ir metinę 

veiklos ataskaitas. 

 

 3 grafikas. Programa „12-002 Studentų rėmimas“ ir jos uždaviniai 

 
 
 

 

12 Švietimo, mokslo ir sporto valstybės 
veiklos sritis

12-002 Studentų rėmimas

Pažangos uždavinių nenumatoma.
12-002-11-01 Užtikrinti I, II pakopos studentų 

stipendijų mokėjimą.

12-002-11-02 Užtikrinti doktorantų stipendijų 
mokėjimą ir sudaryti sąlygas rengti daktaro 

disertacijas.
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5 lentelė. 2022-2025 metų programos „12-002 Studentų rėmimas“ uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. eurų) 

Valstybės 

veiklos 

srities, 

programos, 

uždavinio, 

priemonės 

kodas, 

požymis 

Uždavinio, priemonės pavadinimas 

Patvirtinti 2022 metų 

asignavimai 
2023 metų asignavimai 

Numatomi 2024 metų 

asignavimai 

Numatomi 2025 metų 

asignavimai 

Vyriausybės 

programos 

įgyvendinimo 

plano, NPP ir 

(arba) 

nacionalinės 

plėtros 

programos 

elemento kodas 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

12-002-11-

01 (T) 

Uždavinys: Užtikrinti I, II pakopos 

studentų stipendijų mokėjimą. 
800 800 0 0 850 850 0 0 850 850 0 0 850 850 0 0 - 

12-002-11-

01-01 (TP) 

Priemonė: Mokėti I, II pakopos 

studentams skatinamąsias stipendijas 
800 800 0 0 850 850 0 0 850 850 0 0 850 850 0 0 - 

12-002-11-

02 (T) 

Uždavinys: Užtikrinti doktorantų 

stipendijų mokėjimą ir sudaryti sąlygas 

rengti daktaro disertacijas. 

2 653 2 653 0 0 2 889 2 889 0 0 2 889 2 889 0 0 2 889 2 889 0 0 - 

12-002-11-

02-01 (TP) 

Priemonė: Mokėti stipendijas 

doktorantams ir sudaryti sąlygas rengti 

daktaro disertacijas 

2 653 2 653 0 0 2 889 2 889 0 0 2 889 2 889 0 0 2 889 2 889 0 0 - 

 
1. Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžetas, iš viso 
3 453 3 453 0 0 3 739 3 739 0 0 3 739 3 739 0 0 3 739 3 739 0 0 - 

 
iš jo:  

1.1. valstybės biudžeto lėšos 
3 453 3 453 0 0 3 739 3 739 0 0 3 739 3 739 0 0 3 739 3 739 0 0 - 

 1.2. bendrojo finansavimo lėšos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

 
1.3. Europos Sąjungos ir kitos 

tarptautinės finansinės paramos lėšos 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

 
1.4. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų 

įmokos 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

 1.5. dotacijos savivaldybių biudžetams 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

 

2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos 

finansinė parama projektams įgyvendinti 

ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant 

atskirus šaltinius) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 
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Valstybės 

veiklos 

srities, 

programos, 

uždavinio, 

priemonės 

kodas, 

požymis 

Uždavinio, priemonės pavadinimas 

Patvirtinti 2022 metų 

asignavimai 
2023 metų asignavimai 

Numatomi 2024 metų 

asignavimai 

Numatomi 2025 metų 

asignavimai 

Vyriausybės 

programos 

įgyvendinimo 

plano, NPP ir 

(arba) 

nacionalinės 

plėtros 

programos 

elemento kodas 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

Iš viso programos pažangos ir 

regioninėms pažangos priemonėms 

finansuoti 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

 

Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto lėšomis finansuojamoms 

pažangos priemonėms 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

 
Iš jų iš kitų šaltinių finansuojamoms 

pažangos priemonėms 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

 
Iš viso programos tęstinės veiklos ir 

pervedimų priemonėms finansuoti 
3 453 3 453 0 0 3 739 3 739 0 0 3 739 3 739 0 0 3 739 3 739 0 0  - 

 

Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto lėšomis finansuojamoms tęstinės 

veiklos ir pervedimų priemonėms 

3 453 3 453 0 0 3 739 3 739 0 0 3 739 3 739 0 0 3 739 3 739 0 0  - 

 
Iš jų iš kitų šaltinių finansuojamoms 

tęstinės veiklos ir pervedimų priemonėms 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  - 

 Iš viso programai finansuoti (1 + 2) 3 453 3 453 0 0 3 739 3 739 0 0 3 739 3 739 0 0 3 739 3 739 0 0  - 
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6 lentelė. Programos „12-002 Studentų rėmimas“ uždaviniai, priemonės, stebėsenos rodikliai ir jų reikšmės 

Stebėsenos rodiklio 

kodas 

Uždavinių, priemonių, stebėsenos rodiklių 

pavadinimai ir matavimo vienetai 

Stebėsenos rodiklių reikšmės Susijęs strateginio 

planavimo dokumentas 

(Vyriausybės programos 

įgyvendinimo planas, NPP, 

PP) 

2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 

 
12-002-11-01 uždavinys: Užtikrinti I, II pakopos 

studentų stipendijų mokėjimą. 
- - - - - 

 
12-002-11-01-01 (TP) priemonė: Mokėti I, II 

pakopos studentams skatinamąsias stipendijas 
- - - - - 

R-12-002-11-01-01-01 
I, II pakopų studentų, gavusių paramą (stipendijas), 

santykinis skaičius 

0,35 (2021 

metų faktas) 
0,35 0,35 0,35 - 

- 

12-002-11-02 uždavinys: Užtikrinti doktorantų 

stipendijų mokėjimą ir sudaryti sąlygas rengti 

daktaro disertacijas. 

- - - - - 

- 

12-002-11-02-01 (TP) priemonė: Mokėti stipendijas 

doktorantams ir sudaryti sąlygas rengti daktaro 

disertacijas 

- - - - - 

R-12-002-11-02-01-01 Laiku apgynusiųjų daktaro disertacijas skaičius 
47 (2021 

metų faktas) 
47 47 47  

R-12-002-11-02-01-02 
Doktorantų, gaunančių paramą studijoms (stipendijas), 

santykinis skaičius 

1,0 (2021 

metų faktas) 
0,99 0,99 0,99  
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VI SKYRIUS 

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 
 

  7 lentelė. Informacija apie Kauno technologijos universiteto žmogiškuosius išteklius (vnt.) ir asignavimus jiems išlaikyti (tūkst. eurų) 

Eil. 

Nr. 
Įstaigos pavadinimas 

2022 metai 2023 metai 2024 metai 2025 metai 

Pareigybių skaičius 

Iš
la

id
o

s 
d

a
rb

o
 

u
žm

o
k

es
či

u
i Pareigybių skaičius 

Iš
la

id
o

s 
d

a
rb

o
 

u
žm

o
k

es
či

u
i Pareigybių skaičius 

Iš
la

id
o

s 
d

a
rb

o
 

u
žm

o
k

es
či

u
i Pareigybių skaičius 

Iš
la

id
o

s 
d

a
rb

o
 

u
žm

o
k

es
či

u
i 

iš
 v

is
o

 

iš
 j

ų
 

v
a

ls
ty

b
ės

 

ta
rn

a
u

to
ja

i 

iš
 v

is
o

 

iš
 j

ų
 

v
a

ls
ty

b
ės

 

ta
rn

a
u

to
ja

i 

iš
 v

is
o

 

iš
 j

ų
 

v
a

ls
ty

b
ės

 

ta
rn

a
u

to
ja

i 

iš
 v

is
o

 

iš
 j

ų
 

v
a

ls
ty

b
ės

 

ta
rn

a
u

to
ja

i 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. 
Kauno technologijos 

universitetas 
1 403 0 32 300 1 400 0 28 000 1 400 0 28 000 1 400 0 28 000 

              

Iš viso  1 403 0 32 300 1 400 0 28 000 1 400 0 28 000 1 400 0 28 000 
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STEBĖSENOS RODIKLIŲ APRAŠYMAI 

POVEIKIO (EFEKTO) VERTINIMO RODIKLIAI 

Nr. Pavadinimas Kodas 

1. Asignavimų valdytojas 90.900.1584. Kauno technologijos universitetas 

2. 
Nacionalinio pažangos plano 

strateginis tikslas 
- 

3. 
Nacionalinio pažangos plano 

uždavinys 
- 

4. Strateginio veiklos plano programa 
12-001 programa. Aukščiausios kvalifikacijos 

specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas 

5. 
Strateginio veiklos plano programos 

uždavinys 
- 

6. 
Strateginio veiklos plano programos 

priemonė 
- 

7. Rodiklio pavadinimas E-12-001-11-01-01. Studentų skaičius 

8. Matavimo vienetas Skaičius 

9. Rodiklio paaiškinimas - 

10. 
Rodiklio reikšmės apskaičiavimo 

formulė  

Rodiklis apskaičiuojamas sudedant visų studentų 

skaičių. 

 

Į rodiklio skaičiavimą įtraukiama: 

 - I, II, III pakopų, vientisųjų studijų, profesinių 

studijų programų studentai; 

 - visų kursų studentai; 

 - nuolatinės ir ištęstinės studijų formų studentai; 

 - valstybės finansuojamų ir valstybės 

nefinansuojamų vietų studentai; 

 - visų pilietybių studentai; 

 - visi studento statusą turintys asmenys (aktyvūs ir 

neaktyvūs studentai). 

 

Į rodiklio skaičiavimą NĖRA įtraukiama: 

 - jungtinių programų studentai (studentų būsena: J 

Jungtinės programos studentas), studijų sutartis 

pasirašę ne su Universitetu; 

 - atvykstantys dalinių studijų studentai; 

 - klausytojai. 

11. Rodiklio ir jo dėmenų detalumas  

Rodiklio reikšmės gali būti apskaičiuojamos pagal 

lytį, studijų pakopą, pilietybę, finansavimo tipą ir 

pan. 

12. 

Rodiklio reikšmės skaičiavimo 

reguliarumas ar ataskaitinis 

laikotarpis 

Skaičiavimo reguliarumas - mokslo metai. 

Fiksavimo datos: 

 - I, II pakopos, vientisųjų studijų ir profesinių studijų 

studentų skaičius - spalio 1 d.; 

 - III pakopos studentų skaičius - gruodžio 31 d. 

13. Pirminis duomenų šaltinis  

Studentų registras ir Universiteto akademinės 

informacinės sistemos (toliau - AIS) studentų 

duomenų posistemė. 

14. 
Už rodiklį atsakingas kontaktinis 

asmuo 

Kristina Ukvalbergienė, Studijų departamento 

direktorė, kristina.ukvalbergiene@ktu.lt, +370 650 59 

832 

15. Kita svarbi informacija  - 
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Nr. Pavadinimas Kodas 

1. Asignavimų valdytojas 90.900.1584. Kauno technologijos universitetas 

2. 
Nacionalinio pažangos plano 

strateginis tikslas 
- 

3. 
Nacionalinio pažangos plano 

uždavinys 
- 

4. Strateginio veiklos plano programa 
12-001 programa. Aukščiausios kvalifikacijos 

specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas 

5. 
Strateginio veiklos plano programos 

uždavinys 
- 

6. 
Strateginio veiklos plano programos 

priemonė 
- 

7. Rodiklio pavadinimas E-12-001-11-01-02. Priimtų studentų skaičius 

8. Matavimo vienetas Skaičius 

9. Rodiklio paaiškinimas - 

10. 
Rodiklio reikšmės apskaičiavimo 

formulė  

Rodiklis apskaičiuojamas sudedant visų priimtųjų 

studentų skaičių. 

 

Į rodiklio skaičiavimą įtraukiama: 

 - į I, II, III pakopas, vientisąsias, profesines studijas 

priimti studentai; 

 - į pirmą kursą priimti studentai (studijų sutartis su 

Universitetu pasirašę asmenys); 

 - nuolatinės ir ištęstinės studijų formų priimti 

studentai; 

 - valstybės finansuojamų ir valstybės 

nefinansuojamų vietų priimti studentai; 

 - visų pilietybių priimti studentai; 

 - visi studento statusą turintys asmenys (aktyvūs ir 

neaktyvūs studentai). 

 

Į rodiklio skaičiavimą NĖRA įtraukiama: 

 - atvykstantys dalinių studijų studentai; 

 - klausytojai; 

 - jungtinių programų studentai (studentų būsena: J 

Jungtinės programos studentas), studijų sutartis 

pasirašę ne su Universitetu.  

11. Rodiklio ir jo dėmenų detalumas  

Rodiklio reikšmės gali būti apskaičiuojamos pagal 

lytį, studijų pakopą, pilietybę, finansavimo tipą ir 

pan. 

12. 

Rodiklio reikšmės skaičiavimo 

reguliarumas ar ataskaitinis 

laikotarpis 

Skaičiavimo reguliarumas - mokslo metai. 

Fiksavimo datos: 

 - I, II pakopos, vientisųjų studijų ir profesinių studijų 

priimtų studentų skaičius - spalio 1 d.; 

 - III pakopos priimtų studentų skaičius - gruodžio 31 

d. 

13. Pirminis duomenų šaltinis  
Studentų registras ir Universiteto AIS studentų 

duomenų posistemė 

14. 
Už rodiklį atsakingas kontaktinis 

asmuo 

Kristina Ukvalbergienė, Studijų departamento 

direktorė, kristina.ukvalbergiene@ktu.lt, +370 650 

59 832. 

15. Kita svarbi informacija  - 



 

18 
 

Nr. Pavadinimas Kodas 

1. Asignavimų valdytojas 90.900.1584. Kauno technologijos universitetas 

2. 
Nacionalinio pažangos plano 

strateginis tikslas 
- 

3. 
Nacionalinio pažangos plano 

uždavinys 
- 

4. Strateginio veiklos plano programa 
12-001 programa. Aukščiausios kvalifikacijos 

specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas 

5. 
Strateginio veiklos plano programos 

uždavinys 
- 

6. 
Strateginio veiklos plano programos 

priemonė 
- 

7. Rodiklio pavadinimas E-12-001-11-01-03. Absolventų skaičius 

8. Matavimo vienetas Skaičius 

9. Rodiklio paaiškinimas - 

10. 
Rodiklio reikšmės apskaičiavimo 

formulė  

Rodiklis apskaičiuojamas sudedant kvalifikacinį 

laipsnį ir profesinę kvalifikaciją įgijusių absolventų 

skaičių. 

 

Į rodiklio skaičiavimą įtraukiama: 

 - I, II, III pakopos, profesinių ir vientisųjų studijų 

programų absolventai; 

 - nuolatinės ir ištęstinės studijų formų absolventai; 

 - valstybės finansuojamų ir valstybės 

nefinansuojamų vietų absolventai; 

 - visų pilietybių absolventai; 

 - absolventai, kurių būsena sistemoje: Baigęs 

studijas, Išbrauktas (absolventas), Disertantas 

(diplomantas) (absolventas); 

 - disertantai (eksternai). 

 

Į rodiklio skaičiavimą NĖRA įtraukiama: 

 - dalinių studijų studentai; 

 - klausytojai; 

- jungtinių programų studentai (studentų būsena: J 

Jungtinės programos studentas), studijų sutartis 

pasirašę ne su Universitetu 

 - kitų institucijų doktorantai, kurie Universitete įgijo 

mokslo daktaro laipsnį. 

11. Rodiklio ir jo dėmenų detalumas  - 

12. 

Rodiklio reikšmės skaičiavimo 

reguliarumas ar ataskaitinis 

laikotarpis 

Kalendoriniai metai. 

Absolventų skaičius skaičiuojamas už laikotarpį nuo 

sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. 

13. Pirminis duomenų šaltinis  
Studentų registras ir Universiteto AIS studentų 

duomenų posistemė 

14. 
Už rodiklį atsakingas kontaktinis 

asmuo 

Kristina Ukvalbergienė, Studijų departamento 

direktorė, kristina.ukvalbergiene@ktu.lt, +370 650 59 

832. 

15. Kita svarbi informacija  - 
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Nr. Pavadinimas Kodas 

1. Asignavimų valdytojas 90.900.1584. Kauno technologijos universitetas 

2. 
Nacionalinio pažangos plano 

strateginis tikslas 
- 

3. 
Nacionalinio pažangos plano 

uždavinys 
- 

4. Strateginio veiklos plano programa 
12-001 programa. Aukščiausios kvalifikacijos 

specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas 

5. 
Strateginio veiklos plano programos 

uždavinys 
- 

6. 
Strateginio veiklos plano programos 

priemonė 
- 

7. Rodiklio pavadinimas 

E-12-001-11-02-01. Straipsnių užsienio leidyklų 

mokslo leidiniuose su cituojamumo rodikliu 

skaičius 

8. Matavimo vienetas Skaičius 

9. Rodiklio paaiškinimas - 

10. 
Rodiklio reikšmės apskaičiavimo 

formulė  

Rodiklis apskaičiuojamas sudedant universiteto 

straipsnių, kurie publikuoti užsienio leidyklų WoS 

(GTM ar HS) ar Scopus (HS, nesančių WoS) 

duomenų bazių mokslo leidiniuose su cituojamumo 

rodikliu, skaičių. 

 

Į rodiklio skaičiavimą įtraukiama: 

- universiteto darbuotojų ir studentų straipsniai. 

11. Rodiklio ir jo dėmenų detalumas  - 

12. 

Rodiklio reikšmės skaičiavimo 

reguliarumas ar ataskaitinis 

laikotarpis 

Skaičiavimo reguliarumas - kalendoriniai metai. 

Fiksavimo datos: 

 - mokslo straipsnių skaičius už praeitus kalendorinius 

metus – einamųjų kalendorinių metų vasario 1 d. 

13. Pirminis duomenų šaltinis  Publikacijų duomenų bazė (eLABa) 

14. 
Už rodiklį atsakingas kontaktinis 

asmuo 

Adriana Kviklienė, Mokslo departamento direktorė, 

adriana.kvikliene@ktu.lt, (8-37) 300081 

15. Kita svarbi informacija  - 
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Nr. Pavadinimas Kodas 

1. Asignavimų valdytojas 90.900.1584. Kauno technologijos universitetas 

2. 
Nacionalinio pažangos plano 

strateginis tikslas 
- 

3. 
Nacionalinio pažangos plano 

uždavinys 
- 

4. Strateginio veiklos plano programa 
12-001 programa. Aukščiausios kvalifikacijos 

specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas 

5. 
Strateginio veiklos plano programos 

uždavinys 
- 

6. 
Strateginio veiklos plano programos 

priemonė 
- 

7. Rodiklio pavadinimas 
E-12-001-11-02-02. Mokslinės veiklos dalis 

universiteto biudžete (procentais) 

8. Matavimo vienetas Procentai 

9. Rodiklio paaiškinimas - 

10. 
Rodiklio reikšmės apskaičiavimo 

formulė  

Valstybės biudžeto asignavimų dalies, skirtos 

mokslinei veiklai ir doktorantūrai, mokslinių tyrimų 

ir eksperimentinės plėtros (MTEP) darbų pajamų, 

MTEP paslaugų pajamų, MTEP projektinės veiklos 

finansavimo ir kitos su mokslu susijusios veiklos 

finansavimo sumos santykis su visomis Universiteto 

pajamomis. 

11. Rodiklio ir jo dėmenų detalumas  - 

12. 

Rodiklio reikšmės skaičiavimo 

reguliarumas ar ataskaitinis 

laikotarpis 

Kalendoriniai metai 

13. Pirminis duomenų šaltinis  Universiteto veiklos ataskaita 

14. 
Už rodiklį atsakingas kontaktinis 

asmuo 

Adriana Kviklienė, Mokslo departamento direktorė, 

adriana.kvikliene@ktu.lt, (8-37) 300081 

15. Kita svarbi informacija  - 
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Nr. Pavadinimas Kodas 

1. Asignavimų valdytojas 90.900.1584. Kauno technologijos universitetas 

2. 
Nacionalinio pažangos plano 

strateginis tikslas 
- 

3. 
Nacionalinio pažangos plano 

uždavinys 
- 

4. Strateginio veiklos plano programa 
12-001 programa. Aukščiausios kvalifikacijos 

specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas 

5. 
Strateginio veiklos plano programos 

uždavinys 
- 

6. 
Strateginio veiklos plano programos 

priemonė 
- 

7. Rodiklio pavadinimas E-12-001-11-02-03. Pumpurinių įmonių skaičius 

8. Matavimo vienetas Skaičius 

9. Rodiklio paaiškinimas - 

10. 
Rodiklio reikšmės apskaičiavimo 

formulė  

Skaičiuojamos kalendoriniais metais įsteigtos 

technologinės įmonės. 

A. Įmonių, kuriuos buvo įkurtos KTU Startup Space 

skaičius vertinamaisiais metais. 

      Iš jų: 

      - A1 Universiteto studentams priklausančios 

intelektinės nuosavybės pagrindu įsteigtų įmonių 

skaičius vertinamaisiais metais; 

      - A2 kitos.  

B. Įmonių, kurių steigėjas yra Universitetas, įsteigtų 

vertinamaisiais metais skaičius. 

C. Įmonių, kurių steigėju Universitetas nėra, tačiau 

sutartimi Universitetas yra perleidęs intelektinės 

nuosavybės teises įmonei, įsteigtų vertinamaisiais 

metais skaičius. 

11. Rodiklio ir jo dėmenų detalumas  - 

12. 

Rodiklio reikšmės skaičiavimo 

reguliarumas ar ataskaitinis 

laikotarpis 

Skaičiavimo reguliarumas - kalendoriniai metai. 

Fiksavimo data - gruodžio 31 d. 

13. Pirminis duomenų šaltinis  Įmonių suvestinė 

14. 
Už rodiklį atsakingas kontaktinis 

asmuo 

Mindaugas Bulota, Nacionalinio inovacijų ir verslo 

centro vadovas, mindaugas.bulota@ktu.lt 

15. Kita svarbi informacija  - 
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Nr. Pavadinimas Kodas 

1. Asignavimų valdytojas 90.900.1584. Kauno technologijos universitetas 

2. 
Nacionalinio pažangos plano 

strateginis tikslas 
- 

3. 
Nacionalinio pažangos plano 

uždavinys 
- 

4. Strateginio veiklos plano programa 
12-001 programa. Aukščiausios kvalifikacijos 

specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas 

5. 
Strateginio veiklos plano programos 

uždavinys 
- 

6. 
Strateginio veiklos plano programos 

priemonė 
- 

7. Rodiklio pavadinimas 

E-12-001-11-03-01. Lėšų, skirtų administravimui 

ir ūkiui, santykinė dalis visų Universitetui skirtų 

valstybės biudžeto asignavimų atžvilgiu 

8. Matavimo vienetas Santykinis skaičius 

9. Rodiklio paaiškinimas - 

10. 
Rodiklio reikšmės apskaičiavimo 

formulė  

12-001 programos veiklos tikslui „Užtikrinti 

Universiteto administracines ir ūkines funkcijas“ 

skirtų lėšų santykis su Universitetui skirtais 

valstybės biudžeto asignavimais.  

 

Universitetui skiriami valstybės biudžeto 

asignavimai apskaičiuojami iš galiojančio Lietuvos 

Respublikos vertinamųjų metų valstybės biudžeto ir 

savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių 

patvirtinimo įstatymo 2 priedo (Kauno technologijos 

universiteto vertinamųjų metų Valstybės biudžeto 

asignavimai iš viso (įskaitant išlaidas ir asignavimus 

turtui įsigyti)) įvertinant asignavimus įstojusiems 

pirmo kurso studentams (jeigu šie asignavimai 

žinomi). 

11. Rodiklio ir jo dėmenų detalumas  - 

12. 

Rodiklio reikšmės skaičiavimo 

reguliarumas ar ataskaitinis 

laikotarpis 

Kalendoriniai metai 

13. Pirminis duomenų šaltinis  Universiteto metinė finansinės veiklos ataskaita 

14. 
Už rodiklį atsakingas kontaktinis 

asmuo 

Gintarė Židonė, Finansų departamento direktorė, 

gintare.zidone@ktu.lt 

15. Kita svarbi informacija  - 

 

  



 

23 
 

Nr. Pavadinimas Kodas 

1. Asignavimų valdytojas 90.900.1584. Kauno technologijos universitetas 

2. 
Nacionalinio pažangos plano 

strateginis tikslas 
- 

3. 
Nacionalinio pažangos plano 

uždavinys 
- 

4. Strateginio veiklos plano programa 
12-001 programa. Aukščiausios kvalifikacijos 

specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas 

5. 
Strateginio veiklos plano programos 

uždavinys 
- 

6. 
Strateginio veiklos plano programos 

priemonė 
- 

7. Rodiklio pavadinimas 

E-12-001-11-04-01. KTU gimnazijos abiturientų 

laikomų valstybinių brandos egzaminų 

įvertinimų vidurkis 

8. Matavimo vienetas Procentai 

9. Rodiklio paaiškinimas - 

10. 
Rodiklio reikšmės apskaičiavimo 

formulė  

Rodiklis apskaičiuojamas sudedant visų konkrečių 

metų KTU Gimnazijos abiturientų laikomų 

valstybinių brandos egzaminų (VBE) įvertinimų 

vidurkius pagal kiekvieną VBE dalyką ir šią sumą 

padalinant iš tų metų laikomų VBE dalykų 

skaičiaus (aritmetinis vidurkis). 

11. Rodiklio ir jo dėmenų detalumas  - 

12. 
Rodiklio reikšmės skaičiavimo 

reguliarumas ar ataskaitinis laikotarpis 
Kalendoriniai metai 

13. Pirminis duomenų šaltinis  

NEC informacija. 

KTU gimnazijos metinė veiklos ataskaita. 

Duomenų šaltinis: https://www.ktug.lt/veiklos-

ataskaitos/  

14. 
Už rodiklį atsakingas kontaktinis 

asmuo 

Kristina Ukvalbergienė, Studijų departamento 

direktorė, kristina.ukvalbergiene@ktu.lt, +370 650 

59 832. 

15. Kita svarbi informacija  - 
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Nr. Pavadinimas Kodas 

1. Asignavimų valdytojas 90.900.1584. Kauno technologijos universitetas 

2. 
Nacionalinio pažangos plano 

strateginis tikslas 
- 

3. 
Nacionalinio pažangos plano 

uždavinys 
- 

4. Strateginio veiklos plano programa 12-002 programa. Studentų rėmimas 

5. 
Strateginio veiklos plano programos 

uždavinys 
- 

6. 
Strateginio veiklos plano programos 

priemonė 
- 

7. Rodiklio pavadinimas 
E-12-002-11-01-01. Finansinę paramą gavusių 

studentų skaičius 

8. Matavimo vienetas Skaičius 

9. Rodiklio paaiškinimas - 

10. 
Rodiklio reikšmės apskaičiavimo 

formulė  

Rodiklis apskaičiuojamas sudedant visų studentų, 

gavusių finansinę paramą (stipendijas) skaičių. 

 

Į rodiklio skaičiavimą įtraukiama: 

 - I, II pakopų ir vientisųjų studijų studentai, kurie 

gavo universiteto talento, vienkartinę, Gifted arba 

judumo stipendijas. 

 - III pakopos studentai, gavę paramą studijoms 

(stipendijas). 

 

Į rodiklio skaičiavimą nėra įtraukiama: 

 - mecenatų stipendijas gavę studentai; 

 - Lietuvos mokslo tarybos paramą gavę doktorantai. 

 

Dvi ar daugiau paramos formų gaunantis studentas 

vertinamuoju laikotarpiu skaičiuojamas tik vieną 

kartą.  
11. Rodiklio ir jo dėmenų detalumas  - 

12. 

Rodiklio reikšmės skaičiavimo 

reguliarumas ar ataskaitinis 

laikotarpis 

Kalendoriniai metai. 

Finansinę paramą (stipendijas) gavusiųjų studentų 

skaičius skaičiuojamas kalendoriniams metams, t. y. 

nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. 

13. Pirminis duomenų šaltinis  

Analitinės ataskaitos, rengiamos pagal duomenis, 

kaupiamus akademinės bei finansinės apskaitos 

informacinėje bazėje, profesinių, aukštųjų mokyklų 

darbuotojų etatų ir moksleivių bei studentų 

kontingento plano įvykdymo ataskaitos forma Nr. B-

3. 

 

Duomenys iš Akademinės informacijos sistemos 

(AIS) doktorantų duomenų bazės ir paramos 

studijoms (stipendijų) skyrimo įsakymų. 

14. 
Už rodiklį atsakingas kontaktinis 

asmuo 

Kristina Skučienė, Studentų reikalų departamento 

direktorė, kristina.skuciene@ktu.lt, (8-638) 32 977 

15. Kita svarbi informacija  - 
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REZULTATO VERTINIMO RODIKLIAI 

Nr. Pavadinimas Kodas 

1. Asignavimų valdytojas 90.900.1584. Kauno technologijos universitetas 

2. 
Nacionalinio pažangos plano 

strateginis tikslas 
- 

3. 
Nacionalinio pažangos plano 

uždavinys 
- 

4. Strateginio veiklos plano programa 
12-001 programa. Aukščiausios kvalifikacijos 

specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas 

5. 
Strateginio veiklos plano programos 

uždavinys 

12-001-11-01 uždavinys. Užtikrinti studijų veiklų 

palaikymą ir vystymą 

6. 
Strateginio veiklos plano programos 

priemonė 

12-001-11-01-01 (TP) priemonė. Vykdyti studijų 

procesą akademiniuose padaliniuose 

7. Rodiklio pavadinimas 
R-12-001-11-01-01-01. Valstybės finansuojamų 

studijų vietų studentų skaičius 

8. Matavimo vienetas Skaičius 

9. Rodiklio paaiškinimas - 

10. 
Rodiklio reikšmės apskaičiavimo 

formulė  

Rodiklis apskaičiuojamas sudedant visų valstybės 

finansuojamose studijų vietose studijuojančių 

studentų skaičių. 

 

Į rodiklio skaičiavimą įtraukiama: 

 - I, II, III pakopų, vientisųjų studijų, profesinių 

studijų programų studentai; 

 - visų kursų studentai; 

 - nuolatinės ir ištęstinės studijų formų studentai; 

 - valstybės finansuojamų vietų studentai; 

 - visų pilietybių studentai; 

 - visi studento statusą turintys asmenys (aktyvūs ir 

neaktyvūs studentai). 

 

Į rodiklio skaičiavimą NĖRA įtraukiama: 

 - valstybės nefinansuojamų vietų studentai; 

 - jungtinių programų studentai (studentų būsena: J 

Jungtinės programos studentas), studijų sutartis 

pasirašę ne su Universitetu; 

 - atvykstantys dalinių studijų studentai; 

 - klausytojai. 

11. Rodiklio ir jo dėmenų detalumas  - 

12. 

Rodiklio reikšmės skaičiavimo 

reguliarumas ar ataskaitinis 

laikotarpis 

Skaičiavimo reguliarumas - mokslo metai. 

Fiksavimo datos: 

 - I, II pakopos, vientisųjų studijų ir profesinių studijų 

studentų skaičius - spalio 1 d.; 

 - III pakopos studentų skaičius - gruodžio 31 d. 

13. Pirminis duomenų šaltinis  
Studentų registras ir AIS studentų duomenų 

posistemė. 

14. 
Už rodiklį atsakingas kontaktinis 

asmuo 

Kristina Ukvalbergienė, Studijų departamento 

direktorė, kristina.ukvalbergiene@ktu.lt, +370 650 

59 832. 

15. Kita svarbi informacija   - 
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Nr. Pavadinimas Kodas 

1. Asignavimų valdytojas 90.900.1584. Kauno technologijos universitetas 

2. 
Nacionalinio pažangos plano 

strateginis tikslas 
- 

3. 
Nacionalinio pažangos plano 

uždavinys 
- 

4. Strateginio veiklos plano programa 
12-001 programa. Aukščiausios kvalifikacijos 

specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas 

5. 
Strateginio veiklos plano programos 

uždavinys 

12-001-11-01 uždavinys. Užtikrinti studijų veiklų 

palaikymą ir vystymą 

6. 
Strateginio veiklos plano programos 

priemonė 

12-001-11-01-01 (TP) priemonė. Vykdyti studijų 

procesą akademiniuose padaliniuose 

7. Rodiklio pavadinimas R-12-001-11-01-01-02. Užsienio studentų skaičius 

8. Matavimo vienetas Skaičius 

9. Rodiklio paaiškinimas - 

10. 
Rodiklio reikšmės apskaičiavimo 

formulė  

Rodiklis apskaičiuojamas sudedant visų užsienio 

studentų skaičių. 

Į rodiklio skaičiavimą įtraukiama: 

 - I, II, III pakopų, vientisųjų studijų programų 

studentai; dalinių studijų studentai, visų kursų 

studentai; nuolatinės ir ištęstinės studijų formos 

studentai; valstybės finansuojamų ir valstybės 

nefinansuojamų vietų studentai; užsienio (ne 

Lietuvos Respublikos pilietybę turintys) studentai; 

visi studento statusą turintys asmenys (aktyvūs ir 

neaktyvūs studentai). 

Į rodiklio skaičiavimą NĖRA įtraukiama: 

 - profesinių studijų programų studentai; jungtinių 

programų studentai (studentų būsena: J Jungtinės 

programos studentas), studijų sutartis pasirašę ne 

KTU; klausytojai. 

11. Rodiklio ir jo dėmenų detalumas  - 

12. 

Rodiklio reikšmės skaičiavimo 

reguliarumas ar ataskaitinis 

laikotarpis 

Fiksavimo datos: I, II pakopos, vientisųjų studijų 

studentų skaičius - spalio 1 d.; III pakopos studentų 

skaičius - gruodžio 31 d.; dalinių studijų studentų 

skaičius - nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. 

13. Pirminis duomenų šaltinis  

Mainų studentai: KTU AIS; pakopinių studijų 

programų studentai: KTU AIS, ataskaita Studentų 

registrui. 

14. 
Už rodiklį atsakingas kontaktinis 

asmuo 

Už I ir II pakopos pakopinių studentų duomenis ir 

visų pakopų dalinių studijų studentų duomenis 

atsakingas asmuo: Giedrė Šadeikaitė, Tarptautinių 

ryšių departamento direktorė, 

giedre.sadeikaite@ktu.lt, +370 653 54 603. 

Už III pakopos pakopinių studentų duomenis 

atsakingas asmuo: Reda Žilėnaitė, Doktorantūros 

mokyklos vadovė, reda.zilenaite@ktu.lt, +370 614 

16 110. 

15. Kita svarbi informacija  
Pakopinių studijų studentų duomenys apskaitomi 

Studentų registre 
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Nr. Pavadinimas Kodas 

1. Asignavimų valdytojas 90.900.1584. Kauno technologijos universitetas 

2. 
Nacionalinio pažangos plano 

strateginis tikslas 
- 

3. 
Nacionalinio pažangos plano 

uždavinys 
- 

4. Strateginio veiklos plano programa 
12-001 programa. Aukščiausios kvalifikacijos 

specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas 

5. 
Strateginio veiklos plano programos 

uždavinys 

12-001-11-01 uždavinys. Užtikrinti studijų veiklų 

palaikymą ir vystymą 

6. 
Strateginio veiklos plano programos 

priemonė 

12-001-11-01-01 (TP) priemonė. Vykdyti studijų 

procesą akademiniuose padaliniuose 

7. Rodiklio pavadinimas 
R-12-001-11-01-01-03. Studijų programų, 

vykdomų anglų kalba, skaičius 

8. Matavimo vienetas Skaičius 

9. Rodiklio paaiškinimas - 

10. 
Rodiklio reikšmės apskaičiavimo 

formulė  

Rodiklis apskaičiuojamas sudedant studijų 

programų, vykdomų anglų kalba, skaičių. 

 

Į rodiklio skaičiavimą įtraukiama: 

 - I, II pakopos, vientisųjų ir profesinių studijų 

programos, vykdomos anglų kalba; 

 - studijų programos, vykdomos tik anglų kalba ir 

lietuvių / anglų kalba, t. y., programa turi požymį - 

kalba teikta priėmimui „Anglų" ir studentų studijų 

sutartyse nurodyta dėstomoji kalba „Anglų“; 

 - programos, kuriose yra bent 1 studijuojantis 

pakopinių studijų studentas, neatsižvelgiant į jo 

būseną AIS.  

 

Į rodiklio skaičiavimą NĖRA įtraukiama: 

 - programos, kuriose studijuoja tik mainų (Erasmus 

ir pan.) studentai; 

 - III pakopos studijų programos.  
11. Rodiklio ir jo dėmenų detalumas  - 

12. 

Rodiklio reikšmės skaičiavimo 

reguliarumas ar ataskaitinis 

laikotarpis 

Mokslo metai. 

Fiksavimo data – spalio 1 d. 

13. Pirminis duomenų šaltinis  

Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registras. 

Universiteto Akademinės informacinės sistemos 

Studijų ir modulių programų bei studentų duomenų 

posistemė. 

14. 
Už rodiklį atsakingas kontaktinis 

asmuo 

Kristina Ukvalbergienė, Studijų departamento 

direktorė, kristina.ukvalbergiene@ktu.lt, +370 650 

59 832. 

15. Kita svarbi informacija  - 
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Nr. Pavadinimas Kodas 

1. Asignavimų valdytojas 90.900.1584. Kauno technologijos universitetas 

2. 
Nacionalinio pažangos plano 

strateginis tikslas 
- 

3. 
Nacionalinio pažangos plano 

uždavinys 
- 

4. Strateginio veiklos plano programa 
12-001 programa. Aukščiausios kvalifikacijos 

specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas 

5. 
Strateginio veiklos plano programos 

uždavinys 

12-001-11-01 uždavinys. Užtikrinti studijų veiklų 

palaikymą ir vystymą 

6. 
Strateginio veiklos plano programos 

priemonė 

12-001-11-01-01 (TP) priemonė. Vykdyti studijų 

procesą akademiniuose padaliniuose 

7. Rodiklio pavadinimas 
R-12-001-11-01-01-04. Išvykstančių dalinėms 

studijoms ir praktikoms studentų skaičius 

8. Matavimo vienetas Skaičius 

9. Rodiklio paaiškinimas - 

10. 
Rodiklio reikšmės apskaičiavimo 

formulė  

Rodiklis apskaičiuojamas sudedant studentų 

tarptautinių praktikų, stažuočių skaičių ir dalinių 

studijų išvykų į užsienio AMI skaičių. 

 

Į rodiklio skaičiavimą įtraukiama: 

 - tik AIS įformintos trišalės praktikos sutartys; 

 - praktikos pagal studentų studijų grupės vykdomus 

projektus; 

 - individualios praktikos; 

 - BAFF; 

 - Cemex ir pan. praktikos; 

 - Erasmus + programos praktikos; 

 - ŠMPF Tarptautinių praktikų programos praktikos; 

 - praktikos pagal programą "Vulcanus in Japan"; 

 - dalinių studijų išvykos. 

 

Į rodiklio skaičiavimą NĖRA įtraukiama: 

 - III pakopos studentų išvykos. 

11. Rodiklio ir jo dėmenų detalumas  - 

12. 

Rodiklio reikšmės skaičiavimo 

reguliarumas ar ataskaitinis 

laikotarpis 

Kalendoriniai metai. 

Skaičiavimo laikotarpis - nuo sausio 1 d. iki 

gruodžio 31 d. 

13. Pirminis duomenų šaltinis  KTU AIS 

14. 
Už rodiklį atsakingas kontaktinis 

asmuo 

Giedrė Šadeikaitė, Tarptautinių ryšių departamento 

direktorė, giedre.sadeikaite@ktu.lt, +370 653 54 603 

15. Kita svarbi informacija  - 
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Nr. Pavadinimas Kodas 

1. Asignavimų valdytojas 90.900.1584. Kauno technologijos universitetas 

2. 
Nacionalinio pažangos plano 

strateginis tikslas 
- 

3. 
Nacionalinio pažangos plano 

uždavinys 
- 

4. Strateginio veiklos plano programa 
12-001 programa. Aukščiausios kvalifikacijos 

specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas 

5. 
Strateginio veiklos plano programos 

uždavinys 

12-001-11-01 uždavinys. Užtikrinti studijų veiklų 

palaikymą ir vystymą 

6. 
Strateginio veiklos plano programos 

priemonė 

12-001-11-01-01 (TP) priemonė. Vykdyti studijų 

procesą akademiniuose padaliniuose 

7. Rodiklio pavadinimas 
R-12-001-11-01-01-05. Maksimaliam laikotarpiui 

akredituotų studijų programų santykinis skaičius 

8. Matavimo vienetas Santykinis skaičius 

9. Rodiklio paaiškinimas - 

10. 
Rodiklio reikšmės apskaičiavimo 

formulė  

Bendro I, II pakopos, vientisųjų ir profesinių studijų 

maksimaliam akreditacijos laikotarpiui akredituotų 

programų skaičiaus ir bendro I, II pakopos, 

vientisųjų ir profesinių studijų programų skaičiaus 

santykis. 

 

Į rodiklio skaičiavimą nėra įtraukiama: 

 - III pakopos studijų programos. 

11. Rodiklio ir jo dėmenų detalumas  - 

12. 

Rodiklio reikšmės skaičiavimo 

reguliarumas ar ataskaitinis 

laikotarpis 

Kalendoriniai metai 

13. Pirminis duomenų šaltinis  

Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registras. 

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 

įsakymai.  

14. 
Už rodiklį atsakingas kontaktinis 

asmuo 

Kristina Ukvalbergienė, Studijų departamento 

direktorė, kristina.ukvalbergiene@ktu.lt, +370 650 

59 832. 

15. Kita svarbi informacija  - 
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Nr. Pavadinimas Kodas 

1. Asignavimų valdytojas 90.900.1584. Kauno technologijos universitetas 

2. 
Nacionalinio pažangos plano 

strateginis tikslas 
- 

3. 
Nacionalinio pažangos plano 

uždavinys 
- 

4. Strateginio veiklos plano programa 
12-001 programa. Aukščiausios kvalifikacijos 

specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas 

5. 
Strateginio veiklos plano programos 

uždavinys 

12-001-11-01 uždavinys. Užtikrinti studijų veiklų 

palaikymą ir vystymą 

6. 
Strateginio veiklos plano programos 

priemonė 

12-001-11-01-01 (TP) priemonė. Vykdyti studijų 

procesą akademiniuose padaliniuose 

7. Rodiklio pavadinimas 
R-12-001-11-01-01-06. Mokslo laipsnį turinčių 

dėstytojų santykinė dalis (procentais) 

8. Matavimo vienetas Procentai 

9. Rodiklio paaiškinimas - 

10. 
Rodiklio reikšmės apskaičiavimo 

formulė  

Mokslo laipsnius turinčių dėstytojų skaičiaus ir 

bendro dėstytojų skaičiaus santykis. 

 

Į rodiklio skaičiavimą įtraukiama: 

 - šios dėstytojų pareigybės: profesorius, docentas, 

lektorius, asistentas, profesorius praktikas, docentas 

praktikas, dėstytojas valandininkas (KTU 

darbuotojai, priskirti 10 personalo grupei ir 1013 

personalo pogrupiui).  

 - tik aktyvūs darbuotojai (KTU paskyrimo būsena - 

Aktyvus paskyrimas). 

 

Į rodiklio skaičiavimą nėra įtraukiama: 

 - projektų dėstytojai (KTU darbuotojai, priskirti 

1016 personalo pogrupiui).   

 

Mokslo laipsnį turintys dėstytojai - tai dėstytojai, 

vertinimo dieną turintys mokslo daktaro ir/arba 

habilituoto mokslo daktaro laipsnį. 

11. Rodiklio ir jo dėmenų detalumas  - 

12. 

Rodiklio reikšmės skaičiavimo 

reguliarumas ar ataskaitinis 

laikotarpis 

Kalendoriniai metai (gruodžio 31 d. duomenys) 

13. Pirminis duomenų šaltinis  Žmogiškųjų išteklių departamentas 

14. 
Už rodiklį atsakingas kontaktinis 

asmuo 

Kristina Kolesnikienė, Vyr. žmogiškųjų išteklių 

administravimo specialistė, 

kristina.kolesnikiene@ktu.lt, (8-37) 300084 

15. Kita svarbi informacija    
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Nr. Pavadinimas Kodas 

1. Asignavimų valdytojas 90.900.1584. Kauno technologijos universitetas 

2. 
Nacionalinio pažangos plano 

strateginis tikslas 
- 

3. 
Nacionalinio pažangos plano 

uždavinys 
- 

4. Strateginio veiklos plano programa 
12-001 programa. Aukščiausios kvalifikacijos 

specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas 

5. 
Strateginio veiklos plano programos 

uždavinys 

12-001-11-01 uždavinys. Užtikrinti studijų veiklų 

palaikymą ir vystymą 

6. 
Strateginio veiklos plano programos 

priemonė 

12-001-11-01-01 (TP) priemonė. Vykdyti studijų 

procesą akademiniuose padaliniuose 

7. Rodiklio pavadinimas 
R-12-001-11-01-01-07. Užsienio ir visų 

akademinių darbuotojų santykis, proc. 

8. Matavimo vienetas Procentai 

9. Rodiklio paaiškinimas - 

10. 
Rodiklio reikšmės apskaičiavimo 

formulė  

Rodiklis apskaičiuojamas sudedant dirbusių 

užsieniečių akademinių darbuotojų skaičių 

(headcount) ir jį padalinant iš visų akademinių 

darbuotojų skaičiaus (headcount).  

 

Į rodiklio skaičiavimą įtraukiama: 

 - užsienio akademiniai darbuotojai neatsižvelgiant į 

jų darbo trukmę; 

 - pagal darbo sutartį ar papildomą susitarimą pilnu 

arba ne pilnu etatu dirbę darbuotojai; 

 - užsieniečiai (neturintys Lietuvos Respublikos 

pilietybės) darbuotojai; 

 - personalo grupių darbuotojai: "10. Pedagoginis 

personalas", "1016. Projektų dėstytojai", "1013. 

Dėstytojai valandininkai";  

 - personalo grupių darbuotojai: "06. Mokslo 

personalas", "0616. Projektų mokslo darbuotojai", 

"0617. Kiti tyrėjai", "0618. Ūkio subjektų ir kitų 

užsakomųjų veiklų mokslo darbuotojai" (ir visos šių 

mokslo personalo grupių pareigybės). 

  

Į rodiklio skaičiavimą NĖRA įtraukiama: 

 - ilgalaikėse atostogose esantys (neaktyvūs) 

darbuotojai. 

11. Rodiklio ir jo dėmenų detalumas  - 

12. 

Rodiklio reikšmės skaičiavimo 

reguliarumas ar ataskaitinis 

laikotarpis 

Skaičiavimo laikotarpis: 

 - 12-31 dienai. 

13. Pirminis duomenų šaltinis  Universiteto LIEMSIS duomenys 

14. 
Už rodiklį atsakingas kontaktinis 

asmuo 

Kristina Kolesnikienė, Vyr. žmogiškųjų išteklių 

administravimo specialistė, 

kristina.kolesnikiene@ktu.lt, (8-37) 300084 

15. Kita svarbi informacija  - 
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Nr. Pavadinimas Kodas 

1. Asignavimų valdytojas 90.900.1584. Kauno technologijos universitetas 

2. 
Nacionalinio pažangos plano 

strateginis tikslas 
- 

3. 
Nacionalinio pažangos plano 

uždavinys 
- 

4. Strateginio veiklos plano programa 
12-001 programa. Aukščiausios kvalifikacijos 

specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas 

5. 
Strateginio veiklos plano programos 

uždavinys 

12-001-11-01 uždavinys. Užtikrinti studijų veiklų 

palaikymą ir vystymą 

6. 
Strateginio veiklos plano programos 

priemonė 

12-001-11-01-01 (TP) priemonė. Vykdyti studijų 

procesą akademiniuose padaliniuose 

7. Rodiklio pavadinimas 

R-12-001-11-01-01-08. Absolventų 

įsidarbinamumas per 12 mėnesių po studijų 

baigimo (procentais) 

8. Matavimo vienetas Procentai 

9. Rodiklio paaiškinimas - 

10. 
Rodiklio reikšmės apskaičiavimo 

formulė  

Rodiklis apskaičiuojamas sudedant absolventų, kurie 

buvo įsidarbinę praėjus 12 mėn. po studijų baigimo, 

skaičių ir šį skaičių padalinant iš visų tų metų 

absolventų skaičiaus. Rodiklis apskaičiuojamas 

procentais, t. y., santykis dauginamas iš 100. 

 

Į rodiklio skaičiavimą įtraukiama: 

 - I, II pakopų, profesinių ir vientisųjų studijų 

absolventai. 

 

Į rodiklio skaičiavimą nėra įtraukiama: 

 - III pakopos absolventai. 

11. Rodiklio ir jo dėmenų detalumas  - 

12. 

Rodiklio reikšmės skaičiavimo 

reguliarumas ar ataskaitinis 

laikotarpis 

Kalendoriniai metai 

13. Pirminis duomenų šaltinis  

Vyriausybės strateginės analizės centras (STRATA). 

https://strata.gov.lt/lt/ -> Interaktyvūs duomenys -> 

Profesinio informavimo įrankis -> Vidutinės pajamos 

(institucijos) -> Įsidarbinusių absolventų dalis pagal 

studijų kryptį ir baigtą instituciją 12 mėnesių po 

baigimo. 

14. 
Už rodiklį atsakingas kontaktinis 

asmuo 

Kristina Ukvalbergienė, Studijų departamento 

direktorė, kristina.ukvalbergiene@ktu.lt, +370 650 

59 832. 

15. Kita svarbi informacija  - 
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Nr. Pavadinimas Kodas 

1. Asignavimų valdytojas 90.900.1584. Kauno technologijos universitetas 

2. 
Nacionalinio pažangos plano 

strateginis tikslas 
- 

3. 
Nacionalinio pažangos plano 

uždavinys 
- 

4. Strateginio veiklos plano programa 
12-001 programa. Aukščiausios kvalifikacijos 

specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas 

5. 
Strateginio veiklos plano programos 

uždavinys 

12-001-11-01 uždavinys. Užtikrinti studijų veiklų 

palaikymą ir vystymą 

6. 
Strateginio veiklos plano programos 

priemonė 

12-001-11-01-01 (TP) priemonė. Vykdyti studijų 

procesą akademiniuose padaliniuose 

7. Rodiklio pavadinimas 
R-12-001-11-01-01-09. Laiku studijas baigusių 

studentų dalis 

8. Matavimo vienetas Santykinis skaičius 

9. Rodiklio paaiškinimas - 

10. 
Rodiklio reikšmės apskaičiavimo 

formulė  

Rodiklis apskaičiuojamas sudedant laiku studijas 

baigusių absolventų skaičių ir jį padalinant iš visų 

tos laidos priimtų studentų skaičiaus. 

Į rodiklio skaičiavimą įtraukiama: bakalauro ir 

magistro laipsnį įgiję absolventai; absolventai, kurie 

programą baigė per tam skirtą laiką (absolventų 

faktinė studijų trukmė turi būti ne ilgesnė nei 

absolventų baigtos studijų programos apraše 

nurodyta studijų trukmė); studentai, kurių būsena: 

Išbrauktas; atitinkamais metais priimti studentai: 

bakalauro nuolatinėse studijose: priimtieji prieš 4 

metus, bakalauro ištęstinėse studijose: priimtieji 

prieš 6 metus, magistrantūros nuolatinėse studijose: 

priimtieji prieš 2 metus, magistrantūros ištęstinėse 

studijose: priimtieji prieš 3 metus, vientisosiose 

studijose: priimtieji prieš 5 metus. 

Į rodiklio skaičiavimą NĖRA įtraukiama: jungtinių 

programų studentai ir absolventai (studentų būsena: 

J Jungtinės programos studentas), studijų sutartis 

pasirašę su Universitetu; atvykstantys dalinių studijų 

studentai; III pakopos studentai ir absolventai; 

profesinių studijų programų studentai; klausytojai. 

11. Rodiklio ir jo dėmenų detalumas  - 

12. 

Rodiklio reikšmės skaičiavimo 

reguliarumas ar ataskaitinis 

laikotarpis 

Skaičiavimo laikotarpis: absolventų skaičius - nuo 

vertinamųjų metų sausio 1 dienos iki gruodžio 31 

dienos; priimtųjų skaičius - atitinkamo praeities 

laikotarpio spalio 1 dieną. 

13. Pirminis duomenų šaltinis  

Studentų registras ir Universiteto Akademinės 

informacinės sistemos studentų duomenų posistemė, 

statistinės ataskaitos forma Nr. ŠV-01. 

14. 
Už rodiklį atsakingas kontaktinis 

asmuo 

Kristina Ukvalbergienė, Studijų departamento 

direktorė, kristina.ukvalbergiene@ktu.lt, +370 650 

59 832. 

15. Kita svarbi informacija  - 
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Nr. Pavadinimas Kodas 

1. Asignavimų valdytojas 90.900.1584. Kauno technologijos universitetas 

2. 
Nacionalinio pažangos plano 

strateginis tikslas 
- 

3. 
Nacionalinio pažangos plano 

uždavinys 
- 

4. Strateginio veiklos plano programa 
12-001 programa. Aukščiausios kvalifikacijos 

specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas 

5. 
Strateginio veiklos plano programos 

uždavinys 

12-001-11-02 uždavinys. Užtikrinti mokslo ir 

inovacijų veiklų palaikymą ir vystymą 

6. 
Strateginio veiklos plano programos 

priemonė 

12-001-11-02-01 (TP) priemonė. Vykdyti mokslinę 

veiklą akademiniuose padaliniuose 

7. Rodiklio pavadinimas 

R-12-001-11-02-01-01. Mokslo publikacijų, 

atitinkančių ŠMSM kasmetinio MTEP ir meno 

veiklos vertinimo reglamentą, skaičius 

8. Matavimo vienetas Skaičius 

9. Rodiklio paaiškinimas - 

10. 
Rodiklio reikšmės apskaičiavimo 

formulė  

Mokslo publikacijų, atitinkančių ŠMSM kasmetinio 

MTEP ir meno veiklos vertinimo reglamentą, 

skaičius. 

11. Rodiklio ir jo dėmenų detalumas  - 

12. 

Rodiklio reikšmės skaičiavimo 

reguliarumas ar ataskaitinis 

laikotarpis 

Kalendoriniai metai 

13. Pirminis duomenų šaltinis  Publikacijų duomenų bazė (eLABa) 

14. 
Už rodiklį atsakingas kontaktinis 

asmuo 

Adriana Kviklienė, Mokslo departamento direktorė, 

adriana.kvikliene@ktu.lt, (8-37) 300081 

15. Kita svarbi informacija  - 
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Nr. Pavadinimas Kodas 

1. Asignavimų valdytojas 90.900.1584. Kauno technologijos universitetas 

2. 
Nacionalinio pažangos plano 

strateginis tikslas 
- 

3. 
Nacionalinio pažangos plano 

uždavinys 
- 

4. Strateginio veiklos plano programa 
12-001 programa. Aukščiausios kvalifikacijos 

specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas 

5. 
Strateginio veiklos plano programos 

uždavinys 

12-001-11-02 uždavinys. Užtikrinti mokslo ir 

inovacijų veiklų palaikymą ir vystymą 

6. 
Strateginio veiklos plano programos 

priemonė 

12-001-11-02-01 (TP) priemonė. Vykdyti mokslinę 

veiklą akademiniuose padaliniuose 

7. Rodiklio pavadinimas 
R-12-001-11-02-01-02. Nacionalinių mokslo 

projektų skaičius 

8. Matavimo vienetas Skaičius 

9. Rodiklio paaiškinimas - 

10. 
Rodiklio reikšmės apskaičiavimo 

formulė  

Rodiklis apskaičiuojamas sudedant nacionalinių 

mokslo projektų skaičių. 

 

Į rodiklio skaičiavimą įtraukiama: 

- mokslinių tyrimų ir inovacijų projektai; 

- projektai, kurių finansavimo paraiškos teikiamos 

tik Lietuvos administruojančioms institucijoms; 

- projektai, kuriuos administruoja tik nacionalinės 

institucijos; 

- projektai, kurie finansuojami Lietuvos Respublikos 

biudžeto ar kitomis nacionalinėmis lėšomis 

(įskaitant ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

lėšas). 

11. Rodiklio ir jo dėmenų detalumas  - 

12. 

Rodiklio reikšmės skaičiavimo 

reguliarumas ar ataskaitinis 

laikotarpis 

Kalendoriniai metai. 

Skaičiavimo laikotarpis - nuo sausio 1 d. iki 

gruodžio 31 d. 

13. Pirminis duomenų šaltinis  Mokslo projektų registras 

14. 
Už rodiklį atsakingas kontaktinis 

asmuo 

Adriana Kviklienė, Mokslo departamento direktorė, 

adriana.kvikliene@ktu.lt, (8-37) 300081 

15. Kita svarbi informacija  - 
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Nr. Pavadinimas Kodas 

1. Asignavimų valdytojas 90.900.1584. Kauno technologijos universitetas 

2. 
Nacionalinio pažangos plano 

strateginis tikslas 
- 

3. 
Nacionalinio pažangos plano 

uždavinys 
- 

4. Strateginio veiklos plano programa 
12-001 programa. Aukščiausios kvalifikacijos 

specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas 

5. 
Strateginio veiklos plano programos 

uždavinys 

12-001-11-03 uždavinys. Tenkinti bendruosius 

universiteto poreikius. 

6. 
Strateginio veiklos plano programos 

priemonė 

12-001-11-03-01 (TP) priemonė. Užtikrinti 

Universiteto administravimo procesus ir 

infrastruktūros funkcionavimą 

7. Rodiklio pavadinimas 

R-12-001-11-03-01-01. Studentų laisvalaikiui ir 

ugdymui skirtų lėšų dalis visų Universitetui 

skirtų valstybės biudžeto asignavimų atžvilgiu 

8. Matavimo vienetas Santykinis skaičius 

9. Rodiklio paaiškinimas - 

10. 
Rodiklio reikšmės apskaičiavimo 

formulė  

Rodiklis apskaičiuojamas sudedant studentų 

laisvalaikiui ir ugdymui skirtų lėšų sumą ir ją 

padalinant iš visų Universitetui skirtų valstybės 

biudžeto asignavimų sumos. 

 

Lėšos, skirtos studentų laisvalaikiui ir ugdymui 

apskaičiuojamos sudedant Studentų reikalų 

departamento (be stipendijų)  ir Bibliotekos 

padalinio sąnaudas (įskaičiuojama tik iždo dalis). 

 

Universitetui skiriami valstybės biudžeto 

asignavimai apskaičiuojami iš galiojančio Lietuvos 

Respublikos vertinamųjų metų valstybės biudžeto ir 

savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių 

patvirtinimo įstatymo 2 priedo (Kauno technologijos 

universiteto vertinamųjų metų Valstybės biudžeto 

asignavimai iš viso (įskaitant išlaidas ir asignavimus 

turtui įsigyti)) įvertinant asignavimus įstojusiems 

pirmo kurso studentams (jeigu šie asignavimai 

žinomi). 

11. Rodiklio ir jo dėmenų detalumas  - 

12. 

Rodiklio reikšmės skaičiavimo 

reguliarumas ar ataskaitinis 

laikotarpis 

Kalendoriniai metai 

13. Pirminis duomenų šaltinis  Universiteto metinė finansinės veiklos ataskaita 

14. 
Už rodiklį atsakingas kontaktinis 

asmuo 

Gintarė Židonė, Finansų departamento direktorė, 

gintare.zidone@ktu.lt 

15. Kita svarbi informacija  - 
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Nr. Pavadinimas Kodas 

1. Asignavimų valdytojas 90.900.1584. Kauno technologijos universitetas 

2. 
Nacionalinio pažangos plano 

strateginis tikslas 
- 

3. 
Nacionalinio pažangos plano 

uždavinys 
- 

4. Strateginio veiklos plano programa 
12-001 programa. Aukščiausios kvalifikacijos 

specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas 

5. 
Strateginio veiklos plano programos 

uždavinys 

12-001-11-03 uždavinys. Tenkinti bendruosius 

universiteto poreikius. 

6. 
Strateginio veiklos plano programos 

priemonė 

12-001-11-03-01 (TP) priemonė. Užtikrinti 

Universiteto administravimo procesus ir 

infrastruktūros funkcionavimą 

7. Rodiklio pavadinimas 

R-12-001-11-03-01-02. Vienam valstybės 

finansuojamos vietos studentui tenkanti valstybės 

biudžeto asignavimų dalis (tūkst. EUR) 

8. Matavimo vienetas Tūkst. EUR 

9. Rodiklio paaiškinimas - 

10. 
Rodiklio reikšmės apskaičiavimo 

formulė  

Rodiklis apskaičiuojamas Universitetui skirtų 

valstybės biudžeto asignavimų lėšų sumą padalinant 

iš valstybės finansuojamų vietų studentų skaičiaus.  

Valstybės finansuojamose vietose studijuojančių 

studentų skaičius apskaičiuojamas tokiu pačiu 

principu kaip ir rodiklis „R-12-001-11-01-01-01. 

Valstybės finansuojamų studijų vietų studentų 

skaičius”. 

Universitetui skiriami valstybės biudžeto 

asignavimai apskaičiuojami iš galiojančio Lietuvos 

Respublikos vertinamųjų metų valstybės biudžeto ir 

savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių 

patvirtinimo įstatymo 2 priedo (Kauno technologijos 

universiteto vertinamųjų metų Valstybės biudžeto 

asignavimai iš viso (įskaitant išlaidas ir asignavimus 

turtui įsigyti)) įvertinant asignavimus įstojusiems 

pirmo kurso studentams (jeigu šie asignavimai 

žinomi). 

11. Rodiklio ir jo dėmenų detalumas  - 

12. 

Rodiklio reikšmės skaičiavimo 

reguliarumas ar ataskaitinis 

laikotarpis 

Kalendoriniai metai 

13. Pirminis duomenų šaltinis  Universiteto metinė finansinės veiklos ataskaita 

14. 
Už rodiklį atsakingas kontaktinis 

asmuo 

Už valstybės biudžeto asignavimų apimties duomenis 

atsakingas asmuo - Gintarė Židonė, Finansų 

departamento direktorė, gintare.zidone@ktu.lt. 

Už studentų skaičiaus duomenis atsakingas asmuo - 

Kristina Ukvalbergienė, Studijų departamento 

direktorė, kristina.ukvalbergiene@ktu.lt, +370 650 

59 832. 

15. Kita svarbi informacija  - 
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Nr. Pavadinimas Kodas 

1. Asignavimų valdytojas 90.900.1584. Kauno technologijos universitetas 

2. 
Nacionalinio pažangos plano 

strateginis tikslas 
- 

3. 
Nacionalinio pažangos plano 

uždavinys 
- 

4. Strateginio veiklos plano programa 
12-001 programa. Aukščiausios kvalifikacijos 

specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas 

5. 
Strateginio veiklos plano programos 

uždavinys 

12-001-11-04 uždavinys. Palaikyti KTU Gimnazijos 

veiklas. 

6. 
Strateginio veiklos plano programos 

priemonė 

12-001-11-04-01 (TP) priemonė. Užtikrinti KTU 

Gimnazijos veiklą. 

7. Rodiklio pavadinimas 

R-12-001-11-04-01-01. KTU gimnazijos mokytojų, 

turinčių magistro arba mokslų daktaro laipsnį, 

dalis nuo visų mokytojų skaičiaus 

8. Matavimo vienetas Santykinis skaičius 

9. Rodiklio paaiškinimas - 

10. 
Rodiklio reikšmės apskaičiavimo 

formulė  

Magistro arba mokslo daktaro laipsnius turinčių 

mokytojų skaičiaus ir bendro mokytojų skaičiaus 

santykis. 

 

Į rodiklio skaičiavimą įtraukiama: 

 - Pedagoginiai KTU gimnazijos darbuotojai. 

11. Rodiklio ir jo dėmenų detalumas  - 

12. 

Rodiklio reikšmės skaičiavimo 

reguliarumas ar ataskaitinis 

laikotarpis 

Kalendoriniai metai 

13. Pirminis duomenų šaltinis  

KTU gimnazijos metinė veiklos ataskaita. 

Duomenų šaltinis: https://www.ktug.lt/veiklos-

ataskaitos/ 

14. 
Už rodiklį atsakingas kontaktinis 

asmuo 

Kristina Ukvalbergienė, Studijų departamento 

direktorė, kristina.ukvalbergiene@ktu.lt, +370 650 

59 832. 

15. Kita svarbi informacija  - 
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Nr. Pavadinimas Kodas 

1. Asignavimų valdytojas 90.900.1584. Kauno technologijos universitetas 

2. 
Nacionalinio pažangos plano 

strateginis tikslas 
- 

3. 
Nacionalinio pažangos plano 

uždavinys 
- 

4. Strateginio veiklos plano programa 12-002 programa. Studentų rėmimas 

5. 
Strateginio veiklos plano programos 

uždavinys 

12-002-11-01 uždavinys. Užtikrinti I, II pakopos 

studentų stipendijų mokėjimą. 

6. 
Strateginio veiklos plano programos 

priemonė 

12-002-11-01-01 (TP) priemonė: Mokėti I, II 

pakopos studentams skatinamąsias stipendijas 

7. Rodiklio pavadinimas 
R-12-002-11-01-01-01. I, II pakopų studentų, 

gavusių paramą (stipendijas), santykinis skaičius 

8. Matavimo vienetas Santykinis skaičius 

9. Rodiklio paaiškinimas - 

10. 
Rodiklio reikšmės apskaičiavimo 

formulė  

Rodiklis apskaičiuojamas sudedant I, II pakopos  ir 

vientisųjų studijų studentų, gaunančių paramą 

(stipendijas), skaičių ir jį padalinant iš visų I, II 

pakopos ir vientisųjų studijų studentų skaičiaus. 

 

Į rodiklio skaičiavimą įtraukiama: 

- I, II pakopų ir vientisųjų studijų studentai, kurie 

gavo universiteto talento, vienkartines, Gifted arba 

judumo stipendijas. 

 

Į rodiklio skaičiavimą nėra įtraukiama: 

 - mecenatų stipendijas gavę studentai. 

 

Dvi ar daugiau stipendijų gaunantis studentas 

vertinamuoju laikotarpiu skaičiuojamas tik vieną 

kartą. 

11. Rodiklio ir jo dėmenų detalumas  - 

12. 

Rodiklio reikšmės skaičiavimo 

reguliarumas ar ataskaitinis 

laikotarpis 

Skaičiavimo laikotarpis: 

 - stipendijas gavusiųjų studentų skaičius 

skaičiuojamas kalendoriniams metams, t. y. nuo 

sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. 

13. Pirminis duomenų šaltinis  

Analitinės ataskaitos, rengiamos pagal duomenis, 

kaupiamus akademinės bei finansinės apskaitos 

informacinėje bazėje, profesinių, aukštųjų mokyklų 

darbuotojų etatų ir moksleivių bei studentų 

kontingento plano įvykdymo ataskaitos forma Nr. 

B-3. 

14. 
Už rodiklį atsakingas kontaktinis 

asmuo 

Kristina Skučienė, Studentų reikalų departamento 

direktorė, kristina.skuciene@ktu.lt, (8-638) 32 977 

15. Kita svarbi informacija  - 
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Nr. Pavadinimas Kodas 

1. Asignavimų valdytojas 90.900.1584. Kauno technologijos universitetas 

2. 
Nacionalinio pažangos plano 

strateginis tikslas 
- 

3. 
Nacionalinio pažangos plano 

uždavinys 
- 

4. Strateginio veiklos plano programa 12-002 programa. Studentų rėmimas 

5. 
Strateginio veiklos plano programos 

uždavinys 

12-002-11-02 uždavinys: Užtikrinti doktorantų 

stipendijų mokėjimą ir sudaryti sąlygas rengti 

daktaro disertacijas. 

6. 
Strateginio veiklos plano programos 

priemonė 

12-002-11-02-01 (TP) priemonė: Mokėti stipendijas 

doktorantams ir sudaryti sąlygas rengti daktaro 

disertacijas 

7. Rodiklio pavadinimas 
R-12-002-11-02-01-01. Laiku apgynusiųjų 

daktaro disertacijas skaičius  

8. Matavimo vienetas Skaičius 

9. Rodiklio paaiškinimas - 

10. 
Rodiklio reikšmės apskaičiavimo 

formulė  

Rodiklis apskaičiuojamas sudedant laiku disertacijas 

apgynusių absolventų skaičių. Disertacija laikoma 

apginta laiku, jeigu doktorantas ją apgina per metus 

laiko po doktorantūros studijų baigimo. 

 

Į rodiklio skaičiavimą įtraukiama: 

 - III pakopos studijų programų absolventai; 

 - n-5 priėmimo doktorantų laidos iki n-tųjų 

(vertinamųjų) metų pabaigos apgynę daktaro 

disertacijas asmenys; 

 - nuolatinės ir ištęstinės studijų formos absolventai; 

valstybės finansuojamų ir valstybės nefinansuojamų 

vietų absolventai; 

 - visų pilietybių absolventai; absolventai, kurių 

būsena sistemoje: Baigęs studijas, Išbrauktas 

(absolventas), D Disertantas (diplomantas) 

(absolventas); disertantai (eksternai); kitų institucijų 

absolventai Universitete įgiję mokslo daktaro 

laipsnį. 

 

Į rodiklio skaičiavimą NĖRA įtraukiama: 

  - I, II pakopos studijų absolventai; 

 - dalinių studijų studentai; klausytojai.  
11. Rodiklio ir jo dėmenų detalumas  - 

12. 

Rodiklio reikšmės skaičiavimo 

reguliarumas ar ataskaitinis 

laikotarpis 

Rodiklis apskaičiuojamas už kalendorinius metus - 

nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. 

13. Pirminis duomenų šaltinis  

Doktorantūros mokyklos duomenys iš Akademinės 

informacinės sistemos (AIS) ir Daktaro diplomų 

išdavimo registracijos žurnalo. 

14. 
Už rodiklį atsakingas kontaktinis 

asmuo 

Reda Žilėnaitė, Doktorantūros mokyklos vadovė, 

reda.zilenaite@ktu.lt, +370 614 16 110 

15. Kita svarbi informacija  - 
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Nr. Pavadinimas Kodas 

1. Asignavimų valdytojas 90.900.1584. Kauno technologijos universitetas 

2. 
Nacionalinio pažangos plano 

strateginis tikslas 
 

3. 
Nacionalinio pažangos plano 

uždavinys 
 

4. Strateginio veiklos plano programa 12-002 programa. Studentų rėmimas 

5. 
Strateginio veiklos plano programos 

uždavinys 

12-002-11-02 uždavinys: Užtikrinti doktorantų 

stipendijų mokėjimą ir sudaryti sąlygas rengti 

daktaro disertacijas. 

6. 
Strateginio veiklos plano programos 

priemonė 

12-002-11-02-01 (TP) priemonė: Mokėti stipendijas 

doktorantams ir sudaryti sąlygas rengti daktaro 

disertacijas 

7. Rodiklio pavadinimas 

R-12-002-11-02-01-02. Doktorantų, gaunančių 

paramą studijoms (stipendijas), santykinis 

skaičius  

8. Matavimo vienetas Santykinis skaičius 

9. Rodiklio paaiškinimas  

10. 
Rodiklio reikšmės apskaičiavimo 

formulė  

Rodiklis apskaičiuojamas sudedant doktorantų, 

gaunančių paramą studijoms (stipendijas) skaičių ir 

jį padalinant iš visų doktorantų skaičiaus. 

11. Rodiklio ir jo dėmenų detalumas  - 

12. 

Rodiklio reikšmės skaičiavimo 

reguliarumas ar ataskaitinis 

laikotarpis 

Kalendoriniai metai. 

Skaičiavimo laikotarpis: 

 - gruodžio 31 d. 

13. Pirminis duomenų šaltinis  

Duomenys iš Akademinės informacijos sistemos 

(AIS) doktorantų duomenų bazės ir paramos 

studijoms (stipendijų) skyrimo įsakymų 

14. 
Už rodiklį atsakingas kontaktinis 

asmuo 

Reda Žilėnaitė, Doktorantūros mokyklos vadovė, 

reda.zilenaite@ktu.lt, +370 614 16 110 

15. Kita svarbi informacija  - 

 


